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KONTROLER JAKO?CI

Rodzaj umowy
UMOWA O PRAC?

Opis oferty
PMI Outsourcing sp. z o. o. ?wiadcz?ca us?ugi doradztwa personalnego w
zakresie rekrutacji oraz kadr i p?ac, dla swojego Klienta – mi?dzynarodowej firmy
produkcyjnej o kapitale – poszukuje osoby na stanowisko: KONTROLER
JAKO?CI

Obowi?zki
– Przeprowadzanie kontroli jako?ciowej w trakcie trwania procesu produkcyjnego
i po jego zako?czeniu zgodnie z dokumentacj?,
– Odbiór zlece? produkcyjnych oraz produktów ko?cowych w zakresie zgodno?ci
z dokumentacj?,
– Kontrolowanie jako?ci dostaw materia?ów hutniczych i detali od poddostawców,
– Wykonywanie bada? wizualnych VT2 wyrobów,
– Zlecanie i nadzorowanie napraw wyrobów przychodz?cych z reklamacji,
– Nadzorowanie obiegu dokumentacji produkcyjnej, przede wszystkim
dokumentacji rysunkowej i jako?ciowej,
– Nadzór nad przestrzeganiem zasad bezpiecze?stwa i higieny pracy.

Okres zatrudnienia
USTALA PRACODAWCA

Bran?a
PRZEMYS? CI??KI

Miasto wykonywania pracy
K?TY WROC?AWSKIE

Data publikacji
5 lutego 2019

Wymagania
– Wykszta?cenie min. ?rednie,
– Znajomo?? rysunku technicznego,
– Umiej?tno?? pos?ugiwania si? przyrz?dami kontrolno-pomiarowymi (mile
widziana znajomo?? obs?ugi ramienia FARO),
– Znajomo?? obs?ugi komputera,
– Znajomo?? j?zyka angielskiego minimum w stopniu podstawowym.

Pracodawca oferuje dodatkowo
– Umowa o prac?,
– Dodatki socjalne: dofinansowanie do wczasów pracowniczych, ubezpieczenie
grupowe,
– Praca w mi?dzynarodowej firmie.

Kontakty
Zainteresowane osoby prosz? o wys?anie CV przez portal wraz ze zgod? na
przetwarzanie danych osobowych (te?? poni?ej) lub kontakt pod numerem: 604
577 800
Prosimy o umieszczenie w CV klauzuli zgody na przetwarzanie przez nas danych
osobowych w procesie rekrutacji. Przyk?adowa tre??:
„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez PMI Outsourcing
Sp. z o.o. z/s we Wroc?awiu przy ul. Kie?ba?niczej 24, REGON: 022246824, NIP:
8971791988, Numer KRS: 0000476018, w celu realizacji procesu rekrutacji.”
Zgoda na przysz?e rekrutacje:
„Wyra?am zgod? na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w
dostarczonych przeze mnie dokumentach aplikacyjnych przez PMI Outsourcing
Sp. z o.o. z/s we Wroc?awiu przy ul. Kie?ba?niczej 24, REGON: 022246824, NIP:
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8971791988, Numer KRS: 0000476018, w celu realizacji przysz?ych projektów
rekrutacyjnych.
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